
Kind en eredienst 
 
Zondag 9 mei 2021 
 
Schriftlezing: Jesaja 66: 10-14  
 
Thema: “Zoals een moeder!” 
 
Het is vandaag moederdag. 
Heb jij ook aan je moeder gedacht? 
 
 
Vragen bij de preek 

1. Waar gaat het in het boek Jesaja veel over? 

2. Als het gaat over het nieuwe Jeruzalem, wat is dan het verschil tussen: 

binnen de stad zijn of buiten de stad zijn? 

3. Hoe begint Jesaja 40 (met welke woorden)? 

4. Hoe wordt de Heilige Geest ook wel genoemd? 

5. Als jij verdrietig bent wie troost jou dan? 

6. Naar wie wijst de Heilige Geest altijd? 

7. Wie zal in het nieuwe Jeruzalem alle tranen drogen? 

 
 
 
Goed / fout 

1. Jesaja 66 is het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Jesaja  goed / fout 

2. In Jesaja 66 gaat het ook over het nieuwe Jeruzalem   goed / fout 

3. Jesaja zegt: God zal rechtspreken!      goed / fout 

4. Jesaja beschrijft Jeruzalem als een moeder     goed / fout 

5. Jesaja zegt dat de Heere God troosten kan als een moeder  goed / fout 

6. De Heilige Geest hoort bij God      goed / fout  

7. Jesaja was een profeet        goed / fout 

 





 Knutselwerkje Moederdag 
 

 
 
 
Hoe maak je de bloemenvaas met bloemen? 
 
Print de bladen uit (plak ze eventueel op stevig papier of karton)  
 
-Kleur de bloemen en de steeltjes in 
-Knip het geheel langs de buitenlijnen uit 
-Knip de lijnen in waar de schaartjes bij staan tot waar de onderbroken zwart witte streep stopt 
-Vouw het de vouwstroken van de vaas/potje van pagina 2 naar achteren 
-Doe lijm op de lijmvlakken  
-Lijm de vaas erop 
-Knip nu een kaartje uit van blad 3 en schrijf er iets liefs op voor je moeder  
-Lijm het kaartje op de vaas 
-Er blijft een strook van pagina 2 over welke op de bovenrand van het vaasje geplakt kan worden, versier deze met glitters of iets anders en lijm die 
er nog op. 
 
 
 
Veel succes! 
Misschien kan papa een beetje helpen als het wat moeilijk is. 
 










